הוראת ארבע פעולות החשבון במספרים
טבעיים בכיתות א'-ב':
ידע המורים ותחושת המסוגלות שלהם
בנוגע לידע זה
העבודה בוצעה בהנחייתן של ד"ר איריס שרייבר וד"ר רותי ברקאי

חשיבות הנושא

תחושת הביטחון
הינה אחת מהגורמים
חשובים משפיעים על
תהליך הוראה-
למידה

הוראת ארבע פעולות החשבון
במספרים טבעיים
בכיתות א'-ב':
ידע המורים ותחושת
המסוגלות שלהם בנוגע לידע
זה

תחושת המסוגלות
בנוגע לידע

ארבע פעולות חשבון
במספרים טבעיים
בתחום ה־– 100
נושא מרכזי בת"ל

ידע המורים
בהוראת ארבע
פעולות חשבון

ידע המורים
במרכיבי ידע שונים

ידע המורים בארבע
פעולות חשבון

מרכיבי ידע  -מודל של דבורה בול
ידע תוכן ותלמידים

ידע תוכן שגרתי

שילוב ידע של תחום התוכן עם היכרות
עם תלמידים .לדוגמה ,שגיאות נפוצות
של תלמידים ,היכרות עם סיבות
אפשריות לשגיאות תלמידים וכן זיהוי
נקודות תורפה או חוזקות בקרב
אוכלוסייה מסוימת של לומדים

של ידע מתמטי המצוי
בקרב אנשים שאינם
מורים למתמטיקה.
כולל למשל את הידע
הנדרש לשם פתירה
של בעיות מתמטיות
או לשם ביצוע
חישובים.

ידע תוכן והוראה
שילוב ידע בתחום התוכן עם הוראה.
אילו דוגמאות מתאימות
להצגת נושא ,אילו דוגמאות יעילות
להעמקת התוכן הנלמד ,הערכת משימות,
יתרונותיהן וחסרונותיהן ,וכן היכרות עם
דרכי ייצוג שונות לבעיות

ידע תוכן ייחודי להוראה
מתן פתרונות הכוללים את היכולת
לפתור ולנמק את הפתרון בדרכים
שונות ,יכולת להעריך את נכונות
הפתרון או את הנימוק הניתן

כלי המחקר
המחקר נערך באמצעות שאלונים וראיונות
שאלון תחושת
ביטחון ומסוגלות
עצמית
• שאלון זה הוא שאלון
דירוג רמות ביטחון על פי
עקרונות 'סולם ליקרט'
( )Scale Likertבטווח
של חמש דרגות .השאלון
כולל  25היגדים הקשורים
לארבע פעולות החשבון
במספרים טבעיים בתחום
ה .100-המשתתפים
התבקשו לסמן בכל היגד
את מידת הסכמתם עם
ההיגד (בטווח של חמש
דרגות ב'-סולם ליקרט').

שאלון ידע
•

•
•
•
•

שאלון זה כלל  15שאלות
פתוחות וסגורות
הקשורות לארבע פעולות
החשבון במספרים
טבעיים בתחום ה.100-
בעיות מילוליות :לפתור,
לציין משמעות ,לחבר
בעיה מילולית.
המחשות שונות
דרכים שונות לפתרון
איתור תפיסות שגויות

ראיונות
• הראיונות נבנו בהתאם
לתשובות שהתקבלו
בשאלונים בנוגע לתחושת
הביטחון ולתחושת
המסוגלות ולפתרונות
בשאלון הידע.

ההיגד
לפתור תרגילי חיבור של מספרים דו-ספרתיים
לפתור תרגילי חיסור של מספרים דו-ספרתיים

ידע תוכן שגרתי

לפתור תרגילי כפל של מספר דו-ספרתי בחד-ספרתי
לפתור תרגילי חילוק של מספר דו-ספרתי בחד-ספרתי
לפתור שאלה מילולית הנפתרת על ידי תרגילי חיבור/חיסור

לפתור שאלה מילולית הנפתרת על ידי תרגילי כפל/חילוק
לפתור תרגילי חיבור ביותר מדרך אחת
לפתור תרגילי חיסור ביותר מדרך אחת

ידע תוכן ייחודי

לפתור תרגילי כפל ביותר מדרך אחת
לפתור תרגילי חילוק ביותר מדרך אחת

לקשר בין פעולות החיבור והחיסור
לקשר בין פעולות הכפל והחילוק
להורות את משמעות פעולת החיבור
להורות את משמעות פעולת החיסור
להורות את משמעות פעולת הכפל

ידע תוכן והוראה

להורות את משמעות פעולת החילוק
להמחיש דרכי פתרון לתרגילי החיבור
להמחיש דרכי פתרון לתרגילי החיסור
להמחיש דרכי פתרון לתרגילי הכפל
להמחיש דרכי פתרון לתרגילי החילוק

לצפות מראש שגיאות של תלמידים בתרגילי החיבור והחיסור
לאתר שגיאות בפתרון תרגילי החיבור והחיסור ולתת סיבות אפשריות לשגיאות אלו

ידע תוכן ותלמידים

להכיר סיבות אפשריות לשגיאות
לאתר שגיאות בפתרון תרגילי הכפל והחילוק
להסביר טעות לתלמיד בפתרון תרגילי הכפל והחילוק

מידת הביטחון
1

2

3

4

5

הדיאגרמה משקפת את רמות תחושת הביטחון והמסוגלות העצמית בכל הנוגע למרכיבי הידע השונים
בארבע פעולות החשבון .אחוזי המדרגים בכל אחת מרמות הביטחון ותחושת המסוגלות מעידים כי קיימים
הבדלים בין מרכיבי הידע השונים.
אחוזי הדירוגים בכל הרמות לפי מרכיבי הידע השונים

תוכן ותלמידים KCS

21

48

תוכן והוראה KCT

65

תוכן ייחודי SCK

13

15

73

1

19

19

66

תוכן שגרתי CCK

9.5

2

12

13

3

4

5

2.5

3

0.5 6.5

11

0.52.5

דירוג רמות תחושת הביטחון והמסוגלות העצמית בסולם לקרט  1-5על סמך השאלון לפי מרכיבי הידע
השונים (ממוצע וסטיית תקן)

סוגי הידע

ממוצע
וסטיית תקן
)M(sd

ידע תוכן שגרתי

ידע תוכן ייחודי

ידע תוכן והוראה

ידע תוכן
ותלמידים

4.53
)(0.53

4.38
)(0.88

4.44
)(0.74

4.01
)(1.09

בכל אחד ממרכיבי הידע השונים נמצאו הבדלים גם בין הפעולות השונות .בדיאגרמה  7נציג ממוצעי ממצאים תחושת המסוגלות
המדורגים על פי מרכיבי הידע שונים ועל פי ארבע פעולת החשבון.

ממוצעי רמות הדירוגים על פי מרכיבי הידע השונים
וארבע פעולות החשבון

4.12
4.22

ידע תוכן ותלמידים

4.45
4.54
4.22
4.45

ידע תוכן והוראה

4.54
4.64
4.03
4.32

ידע תוכן ייחודי

4.41
4.48
4.1
4.3

ידע תוכן שגרתי

4.7
4.8

3.6

3.8

4

4.2
חיבור

חיסור

כפל

4.4
חילוק

4.6

4.8

5

שאלון ידע

 חלק א – ידע שגרתי  +ידע ייחודי בפעולות :חיבור ,חיסור ,כפל וחילוק

 חלק ב – ידע תוכן והוראה בפעולות :חיבור ,חיסור ,כפל וחילוק
 חלק ג – ידע שגרתי +ייחודי בפעולות :חיבור ,חיסור כפל וחילוק

 חלק ד – ידע תוכן ותלמידים בפעולות :חיבור ,חיסור כפל וחילוק

ממצאים של שאלון ידע (מרכיב ידע – תוכן והוראה)
אחוז המורים ברמות הידע השונות בכל הנוגע
לשימוש בהמחשות להצגת פתרון פעולת החיסור

20%

10%

38%

 אמצעי ההמחשה להצגת פתרון תרגיל החיסור :23-8
אחוז המורים המציעים כל אמצעי המחשה ()N=62
אמצעים מוחשיים,
ויזואליים או
טכנולוגיים

מספר

אחוזים

הערות

שני סוגים שונים

תרגיל עזר

15

24%

שני סוגים דומים

מניית כמות או ספירה
לאחור

18

29%

לבני  ,10דיגי ,כמות
מאוגרת

11

18%

ייצוג התורם לפתרון התרגיל הנתון בדרכים
שונות.
שימוש בעצמים שונים המאפשר הורדת
כמויות או ספירה לאחור.
אמצעי הנפוץ ביותר הינו לבני .10
שימוש באמצעים שהמורים ציינו כאן מאפשר
להציג עיקרון הפריטה.
סיפור מילולי המקל את הסבר הפעולה עצמה
או את משמעות הפעולה ,אבל אינו תורם
לפתרון התרגיל.
הייצוג המקשר בין המחשה קונקרטית לשפה
פורמלית.
לא ציינו אמצעי המחשה כלשהם.
האמצעים מומלצים על ידי משרד החינוך
וחברות תוכן שונות שעדיין מורים פחות
משתמשים בהם.

רק סוג אחד נכון

32%
אף סוג נכון

סיפור מילולי

3

5%

ציר המספרים

2

3%

חסר
טכנולוגי
לוח ה100-
חשבונייה

13

21%
0
0
0

ממצאים של שאלון ידע (מרכיב ידע – תוכן והוראה)
השוואה בין פעולות חיבור וחיסור
השליטה של המורים במשמעויות פעולת
החיבור טובה יותר מאשר במשמעויות

פעולת החיסור (למרות היכולת לקשר בין
פעולות הפוכות ומשמעויות קשורות של
בעיות סטטיות ודינמיות) .הפער הגדול
ביותר נמצא בחוסר הידע הקיים בין פעולות
החיבור לבין פעולות החיסור16% :

מהמורים לא הצליחו כלל להתאים משמעות
נכונה בפעולת החיבור ו 35%-בפעולת
החיסור.

השוואה בין פעולות הכפל והחילוק

ידע תוכן ייחודי :השוואה בין הפעולות השונות
מן הדיאגרמה עולה שבפעולות החיבור,
החיסור והכפל רוב המורים הציגו לפחות
דרך אחת נוספת לפתרון התרגיל ,אולם
בתרגיל החילוק יותר ממחציתם לא הצליחו

לעשות זאת .בפעולות החיבור והכפל 90%
מן המורים הציגו לפחות דרך אחת נוספת.
מן הדיאגרמה עולה שהידע בפעולות

החיבור והחיסור גדול באופן ניכר מהידע
בפעולות הכפל והחילוק.

ידע תוכן ותלמידים :השוואה בין זיהוי שגיאה לבין הבנת
הסיבה לשגיאה
מהדיאגרמה עולה ש 20%-מן המורים
שזיהו לפחות שגיאה אחת המאפיינת
בפתרון תרגילי חיבור וחיסור ,התקשו
לעמוד על מקורה של שגיאה זו

ולתארה בשפה מתמטית.

בנוסף נמצא כי במרכיב תוכן ידע ותלמידים -הידע בזיהוי שגיאות ,בתיאור מקור השגיאה
ובדרכי הטיפול בה גבוה יותר בפעולות החיבור והחיסור מאשר בפעולות הכפל והחילוק.
ניתן להניח שחוסר הידע בזיהוי שגיאות של תלמידים בפעולות הכפל והחילוק נובע מהידע

השטחי של המורים בפעולות אלה.

דיון

שאלות לדיון
נמצא כי רמת הביטחון של המורים במרכיב הידע ידע תוכן שגרתי בפעולות החיבור
והחיסור (כולל פתרון שאלות מילוליות) גבוהה באופן ניכר מרמת הביטחון שלהם בנוגע
לפעולות הכפל והחילוק (מספר דו-ספרתי בחד-ספרתי).

 מה הסיבה של חוסר ביטחון של המורים בפעולות כפל וחילוק?
 כיצד לדעתכם ניתן לשפר ביטחון המורים בפעולת חילוק במרכיב ידע זה?
 באילו מרכיבי הידע ניתן לחזק ביטחון המורים במסגרת הדרכה? במסגרת
השתלמויות למורים?

 הסקת מסקנות
• ממצאי המחקר מלמדים כי קיימים הבדלים
משמעותיים

 תרומתו המחקר

תחושת

ברמת

הביטחון

והמסוגלות העצמית של המורים.
• במרכיב הידע ידע תוכן שגרתי בפעולות

ממצאי שאלוני הידע והביטחון מלמדים על

החיבור

הבדלים בין מרכיבי הידע השונים:

מילוליות) גבוהה באופן ניכר מרמת הביטחון

•

ידע המורים נמוך במרכיב 'ידע תוכן

שלהם בנוגע לפעולות הכפל והחילוק (מספר

ותלמידים' בפעולות הכפל והחילוק,

דו-ספרתי

שחוסר

ורחב בכל פעולות החשבון במרכיב הידע

הביטחון בפעולות הכפל והחילוק נובע

'יתוכן שגרתי'.
•

והחיסור

(כולל

פתרון

שאלות

הרחבת

הידע

מפריסת
במרכיב

הידע

'תוכן

ותלמידים' יש בה כדי להשפיע על תחושת
המסוגלות

העצמית

של

המורה

ועל

ביטחונו ,ובכך יש בה כדי להשפיע על
איכות ההוראה של המורה ועל יכולתו
לקדם את הלמידה

בחד-ספרתי).
הנושאים

ייתכן

המופיעים

הלימודים של כיתות א-ב.

בתוכנית

תודה על הקשבה

